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Leoše ZICHA, Dějiny kostela a farnosti v Želině do roku 1784 

 

Leoš Zich si ve své bakalářské práci předsevzal soustředit, kriticky zhodnotit a interpretovat 

prameny k dějinám pozoruhodného románsko-gotického kostela v Želině u Kadaně. 

Výsledkem je materiálově neobyčejně přínosná a heuristicky velmi dobře zvládnutá práce 

k dějinám objektu, který se v minulosti sice těšil určité pozornosti historiků umění 

(architektura, želinský oltář), jehož historické osudy se však dosud nestaly předmětem 

monografického výkladu. Tuto mezeru nyní zaplňuje Zichova práce, a sice pro celé období od 

prvních zmínek o kostele až po rok 1784, kdy v rámci josefínských změn hranic diecézí 

farnost přešla z pražské do litoměřické diecéze. Jde tedy o poměrně dlouhé období, které je 

ovšem pokryto prameny velmi nerovnoměrně, což autorovi situaci neusnadnilo. Už sám úkol 

zpracovat dějiny jediného objektu vyžaduje vždy neobyčejnou dávku trpělivosti, neboť 

badatel musí projít velké množství materiálu, aby se dopátral oné jedné či několika málo 

konkrétních zmínek ke „svému“ objektu. V tomto případě úkol o to těžší, že v Želině nebyl od 

roku 1620 až do roku 1759 ani stálý duchovního správce. A netřeba ani podotýkat, že autor se 

musel vypořádat – a velmi úspěšně – výhradně s latinskými či německými prameny. Seznam 

pramenů na konci práce ostatně nejlépe svědčí o tom, jak extenzívní a rozsáhlou heuristiku 

musel podniknout, přičemž využil především fondy Archivu pražského arcibiskupství, 

diecézního archivu v Litoměřicích, Státního oblastního archivu tamtéž (matriky a velkostatek 

Vintířov) a archivu města Kadaně v chomutovském okresním archivu, a to ještě zdaleka 

nezmiňuji vše. Podobně vyčerpávající je seznam relevantních vydaných pramenů a literatury. 

Výsledkem této mnohdy úmorné badatelské práce jsou velmi kvalitně zpracované dějiny 

želinské farní správy, samotného kostela a také dějiny farnosti a soupis drobných církevních 

památek na jejím teritoriu. Naopak práce nezahrnuje odpovědi na otevřené umělecko-

historické otázky – to přirozeně nebylo součástí zadání, ovšem i tak přináší autor množství 

využitelného materiálu – a ani hospodářské otázky spojené se záduším. 

V periodizaci se Zich přidržuje klasického rozvržení na období předhusitské (zpracované 

hlavně na základě Libri confirmationum), období mezi husitstvím a rokem 1620 (vymezené 

v Želině pro druhou polovinu 16. století luteránskou správou, zde čerpá hlavně z kadaňských 

matrik) a konečně období 1620–1784, jemuž je přirozeně – vzhledem k bohatší pramenné 

základně – věnováno nejvíce místa. V úvodní historické kapitole cením velmi pečlivou 

excerpci místopisné literatury. Do souvislého výkladu také vstupují exkurzy ke speciálním 

otázkám: k existenci kláštera magdalenitek, k vývoji podacího práva (kolatury) k želinskému 

kostelu, vždy s pečlivým snesením všeho dostupného materiálu a vyjádřením vlastního 

názoru.  

V 17. a 18. století pak prameny autorovi dovolují řešit vedle otázek vlastní farní správy řadu 

dalších zajímavých problémů: procesí a slavnosti, mešní fundace (hlavně na základě 

farářských relací, vizitačních zpráv, ale také kostelních účtů z fondu velkostatek Vintířov a 

matrik; naopak se ukázalo, že žádná z fundací nebyla zaznamenána v knihách fundací v APA 

ani ve farářských relacích, což ukazuje na limity těchto zdrojů). Matriky, které měl Zich 

k dispozici, vůbec představují v tomto případě překvapivě komplexní pramen a z přípisů 

v nich se evidentně dovídáme mnohé o životě farnosti, stavebních pracích apod. 

Závěrečná část práce je pak věnována stavebním dějinám kostela, jeho vybavení (inventáře 

jsou dochovány až od r. 1771, ale autor doplňuje své informace inventáři z 19. století, 

podobně si počíná i při sledování ikonografie kostela, mladší prameny zde mají rozhodně co 

říci!), rekonstruuje oltáře a další plastiky a obrazy v kostele (na historickou rekonstrukci jsme 



tu plně odkázáni, neboť kostel byl v roce 1960 úmyslně vypálen!). Stranou nezůstaly ani 

plastiky a drobné památky na území farnosti, kde autor – což ve své skromnosti ani neuvádí – 

doplnil archivní práci také terénním výzkumem (postrádám jen údaje o dnešním umístění těch 

plastik, které byly přeneseny z původního místa).  

Kritické připomínky k této kvalitní práci jsou zcela marginální: křestní jména všech 

šlechtických osob uvádí autor česky (to je v pořádku), nejedná se tedy jen o „vyšší“ šlechtice, 

jak úvodem poznamenává. Záhadou zůstává, proč mu nebyl dostupný článek ve Zprávách 

památkové péče? A jména fundátorů mší v tabulce na s. 60 bych raději uváděl bez 

přivlastňovací koncovky -ische (jakkoli to autor v poznámce obhajuje). 

Práci doporučuji k obhájení a hodnotím ji jako výbornou. 

V Kožlanech 26. srpna 2015 

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 

vedoucí práce 

 


